SPOLKY A OBČANSKÉ INICIATIVY

Stránka spolků a občanských iniciativ Prahy 6

Tato stránka publikuje soukromé názory zástupců spolků činných v Praze 6. Příspěvky zasílejte na spolky-redak
ce@praha6.org. Archiv a plné verze článků na praha6.org. Texty nevyjadřují postoje MČ, odpovídají za ně pode
psané spolky a iniciativy.

Nájezd na fotbalové
hřiště
Fotbalové hřiště pod Televizní věží, kde hrával
FC Dragoun Břevnov, zažívá nejkrušnější časy
v historii. V rámci výstavby bytového komplexu Residence La Crone se proměnilo v zázemí
pro těžkou mechanizaci a skladiště materiálu.
Nejdříve zmizela tribuna, pak branky, nakonec
došlo na kabiny a letos na jaře šla k zemi legendární hospoda u rohového praporku.
Naivní občan se mohl utěšovat slabou nadějí,
že část pozemku pod hřištěm patří České poště,
a tedy státu, a že si Hlavní město Praha či městská část Praha 6 pohlídají možnost získat tuto
parcelu do svého vlastnictví – tak, aby samospráva mohla ovlivňovat budoucí využití této
unikátní parcely, které podle platného územního plánu náleží funkce SP, tedy sport.
To se nestalo, pozemek získal soukromý vlastník, který na konci listopadu představil Komisi
územního rozvoje MČ P6 svůj zdejší developerský záměr. Spolkům Zelený Břevnov a Sdružení

Tejnka nebylo umožněno se prezentace zú
častnit – investor účast zástupců místních obyvatel odmítl a předseda komise Martin Polách
(ANO) mu v tom vyhověl. Hlasování dopadlo 8:0
ve prospěch předloženého záměru – s dílčími
podmínkami, které se týkají snížení hustoty zástavby a alespoň částečné prostupnosti areálu.
Každý může posoudit, jak ovlivnilo charakter
starého Břevnova územní rozhodnutí ve věci
Viladomů Rozmarýn, respektive Residence La
Crone: uzavřený areál se sedmi desítkami bytů
zašpuntoval okolí hřiště, přičemž státní správa
i samospráva rezignovaly na možnost přimět investora k tomu, aby více zohlednil těsné sousedství památkové zóny Tejnka. Bylo by nešťastné,
kdyby vedení radnice navázalo na staré chyby,
zatím k tomu však vývoj směřuje. Kolem výrazně
zmenšeného hřiště má být umístěno pět třípodlažních objektů s nejasným využitím, přesnější
podoba záměru nebyla zveřejněna. Zabránit
nejhoršímu by mohla územní studie pro celou
oblast Strahova a v neposlední řadě ochota investora začít komunikovat s místními občany.
Marek Šálek, Sdružení Tejnka

Metropolitní plán se
týká i vás

te se školení radnicí 15. ledna ve skleňáku od 18
hodin (info na www.praha6.org).
V. Hodek, Společně pro Šestku

Nový metropolitní plán je nejdůležitějším zákonem hl. m. Prahy a ovlivní podobu Prahy na příští desetiletí. Jako každá radikální změna s sebou
nese velké možnosti, ale také rizika. Týká se
každého z nás. Není náhodou park přes ulici určen k budoucí zástavbě? Jaká pravidla jsou navržena pro váš dům, zahradu a co platí pro vaše
sousedy? Kolikapatrové domy jsou plánovány
v místě, kde žijete?
Spolky Prahy 6 pro vás připravily nástroj k připomínkování metropolitního plánu. Cílem je
získat zpětnou vazbu od „lokálních odborníků“,
tedy občanů, kteří území detailně znají, protože
se zde denně pohybují a vlastní tu nemovitosti.
Připomínky budeme shromažďovat přes web
http://www.praha6.org/mpp/, kde lze otevřeně
diskutovat. Připomínky budou předávány městské části, která nad projektem převzala patronát.
Využijte tuto jedinečnou možnost a připomínkujte metropolitní plán. Věnujte nyní čas studiu
návrhu a konstruktivním připomínkám, než
později roky úsilí o změnu zákona. Zaregistrujte
se, vyjádřete se, pomozte zapojit i vaše sousedy.
Obracejte se na garanty pro informace a pomoc,
nebo se jimi sami staňte. Kontaktujte koordinátorku spolků Martinu Hůlovou na email: metroplan@praha, metroplan@praha6.org. Zúčastně-

Rekonstrukce Šestky:
Otevřená radnice
Prvním tématem v sérii článků, věnující se úspěchům i nesplněným slibům naší radnice je téma
otevřené radnice. Proč je toto téma zcela zásadní? Pokud bude radnice otevřená, zlepší se fungování ve všech oblastech její činnosti. Odstraní
se podezření z korupce, bude jednat v zájmu
svých občanů a díky naslouchání jiným názorům se dokáže poučit ze svých chyb. Otevřená
radnice před svými občany nic neskrývá, a když
o čemkoliv rozhoduje, vždy zveřejní, co ji k rozhodnutí vedlo. Otevřená radnice je otevřena
názorům veřejnosti při řešení konkrétních záležitostí. Radnice si musí uvědomit, že svoje město
znají z principu nejlépe jeho obyvatelé. A proto
otevřená radnice zjišťování názorů svých občanů
považuje za nezbytnou součást své běžné práce. Dokáže přijmout upozornění na své chyby,
protože je umí otevřeně a věcně řešit. Proto se
nebojí poskytnout prostor pro korektní kritiku
občanům i politické opozici. A jak jsme na tom
s otevřenou radnicí na Praze 6? Dobrá zpráva je,
že mnohem lépe, než tomu bylo v předchozích

Letem světem
Otazníky v článku „Quo vadis, polikliniko?“
způsobily vřavu v redakci i na radnici. Sdělení formou otázek prý není možné bez
odpovědí, v únorové Šestce se dočkáme
obojího.  Různé znalecké posudky ohodnotily pozemek pod Ledním medvědem
rozdílně o 82 miliónů. Za kolik bude nakonec „rodinné stříbro“ prodáno?  Myslivci
v prosinci naháněli divočáky na Babě. Bezpečnost honu zabezpečena nenápadným
oznámením na nástěnce.  Podklady se
zcela začernělými údaji k prodeji projektu
Dračky prostřednictvím SNEO nezabránily
jeho schválení. Zastupitelstvo nepochopitelně schválilo zajíce v pytli.  Reakce
p. Ovčařího na článek o pozbytí památkové
ochrany usedlosti Pernikářka v prosincové
Šestce vyzněl spíše jako reklama jeho „Nové
Pernikářky“.
Tipy pište na spolky-redakce@praha6.org
J. Koňaříková, J. Škvor, M. Chylík, V. Hodek

letech. Nynější starosta i radní se s lidmi pravidelně i nepravidelně scházejí a postupně se učí
vzájemně si naslouchat. K některým projektům
pořádá radnice ankety a veřejná setkání. Dle
návrhů občanů se rozhoduje o projektech za 5
miliónů Kč. Koneckonců i to, že tento text čtete
v radničních novinách na stránce, která je vyhrazena pro zcela svobodné vyjádření občanských
spolků, by bylo před pár lety čisté sci-fi. Složitější
je probublání otevřenosti od politického vedení
do radniční úřednické každodennosti. 70 let restriktivního vztahu k veřejnosti se do kůže úřadu hluboce vrylo. Nezveřejňování věcí, kde to
výslovně není vyžadováno zákonem, či přístup
zástupců radnice ke spolkům a k aktivním občanům jako k potížistům jsou bohužel stále běžným jevem. Nápravu radnice zajistí pouze systematickou úpravou svojí práce, kdy zveřejňování
informací a upřímná komunikace s občany bude
pro radnici běžným postupem a nikoliv jen výjimkou. Jistě pomůže i zavedení dnešních běžně
dostupných technologií jako jsou otevřená data,
zobrazování informací v mapové aplikaci, aplikace pro zjišťování názoru občanů a nový přehledný web, kde se vše bude moci jednoduše najít.
Agenda otevřené radnice pro příští roky bude
tedy stále plná a každý upřímný krok k jejímu
naplnění občané jistě velmi ocení.
M. Chylík, T. Šídlo, V. Hodek, J. Škvor, L. Špičá
ková, E. Metela, Společně pro Šestku
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